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Betreft: curriculumherziening 

 

 
Geacht Tweede Kamerlid,  

 

In het traject van curriculumherziening tot dusverre is de Algemene Vereniging 

Schoolleiders (AVS) nauw betrokken geweest als lid van de Coördinatie Groep en heeft 

zich vanuit haar eigenstandige positie gericht op informeren, positioneren en betrekken 

van schoolleiders. Bij het vormgeven en toepassen van het belangrijke ‘teacher in the 

lead’ principe zijn van meet af aan schoolleiders primair en voortgezet onderwijs 

onderdeel geweest van het proces en de ontwikkelteams. Dit is belangrijk geweest en 

moet belangrijk blijven omdat elke onderwijsontwikkeling in de school ook altijd plaats 

heeft in het samenspel van schoolleiders en leerkrachten in de school met betrekken van 

leerlingen en ouders. De rol van schoolleiders bij innovaties in de school is van cruciaal 

belang. Het positioneren en professionaliseren van schoolleiders verdient dan ook uw 

aandacht bij de verdere voortgang van de curriculumherziening. Voor de vervolgfase is de 

betrokkenheid en verbinding van academische en werkveldperspectieven nodig en achten 

wij het van belang dat schoolleiders en leerkrachten uit het PO en het VO deel uit gaan 

maken van een permanente adviescommissie. 

 

Juist in deze tijden van Covid 19 is het van belang om vaart te blijven maken bij de 

voortgang van de curriculumherziening. Schoolleiders zijn het er massaal over eens dat 

herziening nodig is. In de afgelopen maanden zijn veel nieuwe ontwikkelingen geweest, er 

zijn ervaringen opgedaan met afstandsonderwijs en met nieuwe didaktiek en  

pedagogische aanpakken. Dit geeft unieke kansen om de curriculumherziening juist ook 

extra dynamiek te geven. Wij kunnen ons dan ook goed vinden in de lijn van   

de brief van  minister Slob aan de Tweede Kamer ‘Bijstelling en  

aanscherping en vervolgproces actualisatie curriculum  

primair en voortgezet onderwijs’ van 10 juni 2020.  

 

 

  



 

Hierbij mag gezegd worden dat het van belang is en blijft om de betrokken organisaties, 

waaronder de AVS, als vertegenwoordigers van hun achterban, nauw te blijven betrekken 

in het vervolg. 

 

Om de sector succesvol te betrekken en implementatie van innovatie en nieuwe 

werkwijzen kansrijk te maken is eigenaarschap en professionaliteit nodig en vooral 

voldoende tijd, ruimte en ondersteuning. Dat vraagt om gerichte en extra investeringen, 

juist in de scholen zelf, om dit mogelijk te maken. Voor schoolleiders betekent dit dat zij 

voldoende tijd moeten kunnen vrijmaken voor leiderschap. Hiervan profiteren dan ook 

alle leerkrachten alsook de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Leerkrachten hebben 

recht op schoolleiders die hen kunnen faciliteren en positioneren en goed leiding geven 

aan onderwijsontwikkeling en (innovatie)processen. Goede schoolleiders hebben goede 

scholen. Met name in het primair onderwijs is nog nodig dat voor alle schoolleiders 

ondersteuning is op operationele zaken, zoals administratieve ondersteuning en 

bijvoorbeeld een conciërge in de school. Nu moet vaak de keuze gemaakt worden dat dit 

alleen kan worden ingericht vanuit inzet van middelen ten koste van onderwijstijd.  

 

Graag willen wij ons als AVS inzetten voor een succesvolle curriculumherziening en 

implementatie, waarbij we de inzet en belangen van schoolleiders zullen behartigen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Algemene Vereniging Schoolleiders 

 

 

 

 

Petra van Haren 

voorzitter 


